ERHVERVS ADGANG TIL GENBRUGSPLADSER
ADMINISTRATIONSGRUNDLAG
Alle virksomheder uanset branche, selskabsform og størrelse skal betale gebyr for benyttelse
af genbrugspladsen.
Dette gælder også hvis affaldet stammer fra en husholdning, men er opstået som følge af
virksomhedens erhvervsmæssige aktivitet.
Eksempelvis en tømrer der renoverer en garage hos en privat kunde, og som bagefter
afleverer affaldet på genbrugspladsen.
Desuden gælder det også, hvis en virksomhed kommer med affald, der er omfattet af
producentansvarsordningen. I henhold til lovgivningen jævnfør §19 stk. 1 (Bekg. 1753 af
27.12.18).
Eksempelvis hvis en elektriker afleverer et køleskab, hvor Provas ikke betaler for
bortskaffelsen, men hvor erhverv stadig skal være med til at betale for ressourceforbruget i
forbindelse med modtagelsen.
Virksomheder der benytter genbrugspladserne skal betale pr. besøg. Som virksomhed kan
man komme med, hvad der i karakter svarer til det, en privat husholdning afleverer.
Opkrævningen baseres primært på nummerpladsgenkendelse. Nummerpladen aflæses med
et kamera og sammenholdes med motorregisteret og CVR-registeret.
Affald der kommer i biler med udenlandske nummerplader, og som ikke er registreret i
kundeportalen, afregnes på stedet ved henvendelse til pladspersonalet.
Gulplade biler
Hvis bilen er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug, faktureres ejeren automatisk
for et besøg. Brugere der kører i en gulpladebil, behøver ikke at foretage sig noget, når de
besøger genbrugspladsen. Når bilen er på gule plader, er der afløftet fuld moms, og bilen må
derfor ikke bruges til at køre privat affald. Dog kan man købe et dagsbevis hos Skat, der
giver lov til at bruge bilen til private formål. Har brugeren købt et dagsbevis og besøger én af
genbrugspladserne skal dagsbeviset fremvises til en pladsmedarbejder inden pladsen
forlades. Pladsmedarbejderen vil derefter sørge for at fritage bilen for fakturering i den
periode, hvor dagsbeviset er gældende.
Papegøjeplade biler
Biler med papegøjeplader, der er knyttet op på et cvr-nummer hos Skat, vil også automatisk
få en faktura pr. besøg. Medbringer man privat affald, skal man kontakte en
pladsmedarbejder på genbrugspladsen for at blive fritaget.
Erhvervsaffald i hvidplade biler
Hvis erhverv kommer med erhvervsaffald i biler med hvide nummerplader, skal de henvende
sig til pladspersonalet for at registrere den virksomhed der skal betale for
affaldsbortskaffelsen.
Som dokumentation til den betalende virksomhed tages et billede af affaldet og
nummerpladen.
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Undtagelser
I særlige tilfælde kan betalingsprincippet fraviges når en virksomhed udfører en speciel
funktion i forhold til private borgeres benyttelse af genbrugspladserne.
a) Boligforeninger eller udlejningsvirksomheder, der transporterer beboernes storskrald.
Eksempelvis hvis disse eller en privat udlejer kører en sofa eller en mikrobølgeovn på
genbrugspladsen for en lejer
b) Biludlejningsfirmaer der udlejer biler uden fører, hvor køretøjet benyttes af
privatpersoner til transport af affald fra husholdninger til genbrugspladsen
c) Humanitære organisationer der er med i ordningen omkring afhentning af direkte
genbrug fra Provas’ genbrugspladser
Undtagelserne administreres pr. 01.07.2019 efter nedenstående retningslinjer:
Ad a) Ved boligforeninger forstås private og almennyttige boligselskaber, der udlejer
boliger.
Institutioner med beboere, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og
grundejerforeninger betragtes ligeledes som boligforeninger. Undtagelsesbestemmelserne
gælder kun for virksomheder med følgende koder i Dansk Branchekode: 68.20.10,
68.20.20, 68.20.30, 68.32.20, 87.10.10 – 87.90.90.
Boligforeninger, der transporterer beboernes affald fra opsamlingsstedet i den
pågældende bebyggelse til Provas genbrugsplads, skal ikke betale gebyr for indkørsler
når de aflevere beboernes affald, men skal betale for indkørsel med affald fra
virksomhedens egen affaldsproduktion.
Eksempelvis værkstedsdrift, kontorhold og grønne fællesarealer.
I disse tilfælde kontaktes personalet ved indkørsel på pladsen.
Boligforeninger/private udlejere der ønsker at kunne transportere beboernes affald til
genbrugspladserne og, som opfylder ovennævnte kriterier skal oprette sig i
kundeportalen.
Ad b) Biludlejningsfirmaer kan opnå fritagelse for gebyr for benyttelse af
genbrugspladser, hvis de opretter sig i kundeportalen med deres køretøjer. Lejerne kan
så henvende sig til personalet med henblik på, at aflæsningen registreres som gebyrfri.
Da der er særlige forhold omkring udlejningskøretøjer, vil Provas have en fleksibel
administration af de faktureringer, der vil ske som følge af, at ikke alle udlejningsfirmaereller deres køretøjer bliver registreret i kundeportalen og fordi mange lejere ikke har
kendskab til, at de skal henvende sig til personalet.
Eksempelvis har man lejet en flyttebil under 3500 kg, og denne benyttes til at
transportere affald på genbrugspladsen.
Ad c) Provas har en aftale med humanitære organisationer, der afhenter
genbrugsmaterialer som pladsernes kunder stiller fra. Organisationerne indgår i en
vagtplan, hvor de kommer og henter genbrug en uge ad gangen. Aftalen indebærer, at
der ryddes i bund hver uge, og dermed kan de gebyrfrit aflevere det, de skønner ikke kan
sælges i butikken i deres vagtuge.
Det forudsættes dog, at de er registreret i kundeportalen. Kommer de Humanitære
organisationer med affald fra egne butikker på andre tidspunkter end den uge, de er
blevet tildelt, skal de betale for benyttelsen.
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Kundeportal
Virksomheder kan gratis administrere de nummerplader, der skal afregnes af virksomheden.
Eksempelvis hvis en tømrermester har fem biler, eller et nedrivningsfirma har ansat
udenlandsk arbejdskraft i bil med udenlandske nummerplader.
Virksomheden holder selv styr på, hvilke biler der er registreret som tilknyttet virksomheden.
Virksomheden kan desuden se samtlige indkørsler med dato og nummerplade. Dette kan
anvendes som dokumentation for virksomheder, der ønsker at kontere udgiften for besøget
til kunden.
Oprettelse i kundeportalen sikre også, at den rette afdeling af en virksomhed modtager
regningen. Her er der mulighed for at fakturere på p-nummer niveau.
For at betalingen kommer ud til den rigtige afdeling, skal afdelingen oprettes i kundeportalen.
Kundeportalen skal også anvendes af virksomheder der kommer ind under undtagelsesbetingelserne.
Eksempelvis kommer boligforeninger oftest med storskrald fra lejeboliger, og kun ganske lidt
med affald genereret fra driften af boligselskabet.
I kundeportalen kan fritagelsen lægges ind generelt, så de kun skal foretage sig noget aktivt,
når de kommer med affald fra boligselskabets egen drift.
Lovgrundlag
De regler der regulere erhvervs brug af genbrugspladsen skal findes i affaldsaktørbekendtgørelsen (Bekg. 1753 af 27.12.18). Følgende lovuddrag har relevans i forhold til
hvordan erhverv opkræves.
Virksomheders adgang til genbrugspladsen
§ 10. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde både virksomheder, som er hjemhørende i
kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske
virksomheder, adgang til mindst én genbrugsplads. Ordningen giver virksomhederne adgang
til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med.
Der betales for genbrugspladsen efter reglerne i §§ 19-20, hvis tilbuddet benyttes.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for virksomheder begrænse adgangen efter stk. 1 til
affald bragt til pladsen i indregistrerede køretøjer, der vejer op til 3500 kg.
Kommunalbestyrelsen skal endvidere give virksomhederne adgang til genbrugspladsen med
affald, som transporteres i en på køretøjet monteret trailer.
§ 19. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der
gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. § 10, stk. 1. Gebyret skal
indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder
omkostninger til administration af ordningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling
pr. besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.
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